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Calcinat un 
camió petit a 
l' A-2, al terme 
de Fondarella 
Un camió petit que transpor
tava bobines va quedar ahir 
totalment calcinat en patir un 
incendi quan circulava pel qui
lòmetre 485 de I'A-2, al ter- • 
me municipal de Fondarella. 
En aquest sentit, els serveis 
d'emergències van ser alertats 
del foc a les 18.42 hores i fins 
al lloc es van desplaçar quatre 
dotacions dels Bombers. 

Intoxicat lleu per 
inhal·lació de fum per 
un matalàs cremat 

Un home de 72 anys va resultar 
divendres a la nit ferit de caràc
ter lleu per intoxicació en inhal
lar fum en cremar-se un matalàs 
en l'habitatge on vivia, a l'altura 
del número 1 de l'avinguda del 
Castell d'Alcoletge. Emergències 
va ser informada de la situació 
a les 21.55 hores i els veïns, en 
adonar-se de la situació, van aju
dar a la citada persona a treure 
el matalàs al carrer. 
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Crema mitja 
hectàrea de matolls 
al parc de la Mitjana 

Un incendi va cremar ahir una 
superficie total de mitja hec
tàrea de matolls al parc de la Mi
tjana de Lleida. Emergències van 
ser informada del citat foc a les 
17.43 hores i en tenir coneixe
ment es van personar tres ·do
tacions dels Bombers para apa
gar les flames. D'altra banda, els 
efectius del cos també van apa
gar ahir altre petit incendi de ve
getació que es van originar ahir 
a Sanaüja i divendres un a Ponts 

FOTO: Núria Castells I Uns 200 veïns es van manifestar i van fer una marxa lenta de vehicles i amb pancartes 

Rescatat amb 
una lipotímia 
al Congost 

Els veïns del Pla de l'Ermita es manifesten en 
defensa del futur del nucli i de la Vall de Boí 

de Mont-rebei 
El GRAE de Bombers van res
catar ahir un home de 67 anys 
que va patir una lipotimia arran 
d'un cop de calor quan es tro
bava a Sant Esteve de la Sar
ga, al Congost de Mont-rebei. 
L'avís a emergències es va pro
duir cap a les 16.20 hores i va 
ser necessària la intervenció de 
l'helicòpter per auxiliar-lo. 

Barruera 
NÚRIA CASTELLS 

Uns 200 veïns del Pla de l'Ermita 
es van manifestar ahir en defen
sa del futur del nucli i de la Vall 
de Boí. La mobilització es va ini
ciar amb una marxa lenta de ve
hicles des del Pla i va acabar a 
Barruera amb una manifestació 
amb pancartes i la lectura d'un 
manifest davant de l'aj untament. 
Els veïns consideren que el futur 
està en perill i van instar a l'al
caldessa de la Vall de Boí, Sonia 

Bruguera, a lluitar per donar so
lucions i recuperar l'esplendor 
turística i l'ús del ressort de Boí 
Taüll. També van demanar al con
sistori que doti al Pla amb els ser
veis que mereix com un nucli més 
de la Vall i que ara no té, com un 
local social on poder reunir-se i 
fer activitats. De fet, es reivindi
quen com un nucli més i volen 
evitar "el declivi de l'activitat so
cial i econòmica que estan patint 
negocis del Pla". La manifestació 
venia precedida d'una assem-
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SORTEO DEL DÍA 
16 DE ABRIL DE 2022 

Diez series de 100.000 billetes cada una 

SORTEO 

30 
22 

Llsta acumulada de las cantidades que han 
correspondido a los números premiados, 

clasificados por su cifra final 

1 Estos premios caducan a los tres meses, contades J 
a partir del dia siguiente al de la celebración del sorteo 

blea celebrada divendres en què 
els veïns van acordar mobilitza
cions i accions. Molts del veïns 
de l'associació, formada per poc 
més de 400 persones, són segons 
residents, però la majoria estan 
sensibilitzats amb la situació. Els 
veïns denuncien el mal estat de 
les parcel-les del ressort que ha 
comprat un nou propietari i de
manen a l'ajuntament que inter
vingui. També sol· liciten a la resta 
de veïns de la Vall de Boí implica
ció i suport en les reivindicacions. 

:. --.!. 

··-·-· o 1 I 2 I 3 ! 4 5 6 I 7 8 I 9 
Numeres Euros/Billetd Números Euros/B1IIet~Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/Billete Números Euros/BilleteiNúmeros Euros/BilleteiNúmeros Euros/Billete¡Números Euros/Billete Números Euros/Billete 

57300 ........ 300 I 57301 ........ 300 57302 ........ 300 57303 . ....... 300 57304 ........ 300 57305 . . ...... 300 157306 ........ 480 157307 . ..... .. 300 57306 ........ 360 57309 ........ ;Q' 
57310 ........ 300 15731 1 ........ 300 57312 ........ 300 57313 . ....... 300 57314 ........ 300 57315 ........ 420 57316 ........ 360 57317 .... . ... 300 57316 ........ 360 57319 . ....... 360 

57320 ........ 300 57321 ...... .. 300 57322 ........ 300 57323 .... .. .. 300 57324 ........ 300 57325 ........ 300 57326 ....... . 360 I F327 ........ 300 57328 ...... .. 360 57329 ........ 360 

57330.. . ... 300 57331 . .... .. . 300 57332 ........ 300 57333 ...... .. 300 57334 ...... .. 300 57335 . ....... 300 57336 ........ 360 ' 57337 .. . ..... 300 57336 . ....... 360 57339 ......... 360 

57340. . ..... 300 I 57341 ........ 420 57342 .... . ... 300 I 57343 ........ 420 57344 ..... . .. 300 57345 ........ 300 57346 .. . ... .. 360 57347 .. .. .. . . 300 I 57346 ........ 360 57349 .... . . .. 360 

57350 ........ 300 57351 ........ 300 57352 ........ 300 57353 ........ 300 57354 ........ 300 57355 ........ 300 57356 ........ 360 57357 ........ 300 57358 ...•.... 360 57359. . 360 

57360 ...... 300 57361 ........ 300 57362 ........ 300

1

57363 .. . ..... 300 157364 .... .... 300 57365 ....... . 300 57366 ........ 360 157367 ........ 420 57366 .... ~ .... 360 I 5736~.:::::.: 360 

57370 •... 300 57371 ...... . . 300 1 57372 ........ 300 57373 ........ 300 57374 ........ 300 57375 ........ 660 57376 . . ..... . 360 57377 ........ 300 1 57376 ........ 360 57379 ..... . .. 360 

57360 .•... 300 57381 ........ 300 57382 ........ 300 57383.. . .... 300 57384 ........ 300 57365 ........ 300 57386 ....... . 360 57387 ... ..... 300 57388 ........ 360 157389 . ....... 360 

57390. . ..... 300 57391 ........ 300 57392 ........ 420 57393 ........ 300 I 57394 ...... . . 300 57395 ...... 10.300 57396 ..... 600.000 57397 ...... 1 0.300 57398 .... .. .. 360 57399 ... .. ... 360 

63100 ........ 300 63101 ........ 300 63102 ........ 300 63103 ........ 300 63104 ........ 300 63105 ........ 300 63106 ........ 480 63107 .. .. .... 300163108 ........ 360163109 ........ 360 

63110 ....... 300 63111 ........ 300,63112 ........ 300 63113 ........ 300 63114 ........ 300 63115 ........ 420 631 16 ........ 360 63117 ........ 300 63118 ........ 360 63119 ........ 360 

63120. . . 300163121 ........ 300 63122 ........ 300 63123 ........ 300 63124 .... . . .. 300 63125 ........ 300 63126 ........ 360 63127 ........ 300 63128 ........ 360 63129 ... ..... 360 

63130 ........ 300 63131 ........ 300 63132 ........ 300 63133 ........ 300 163134 ........ 300 63135 .. .... .. 300 63136 ........ 360 63137 .. ...... 300 63136 ........ 360 63139 ........ 360 

63140 ..•..... 300 63141 ........ 420 63142 ........ 300 63143 ....... 5.960163144 ..... 120.000 63145 . .. .... 5.840 63146 ........ 360 63147 . ... .. .. 300 63148 ........ 360 63149 .... • .. . 360 

63150 ........ 300 63151 ...... . . 300 63152 ........ 300 63153 ........ 300 63154 ... ..... 300 63155 .. ...... 300 63156 ........ 360 63157 . ....... 300 63156 ........ 360 63159 ....... . 360 

63160. . .... 300163161 ........ 300 63162 ........ 300163163 ........ 300 63164 .... . ... 300 63165 ........ 300 63166 ........ 360 63167 ........ 420163168 ........ 360 63169 . .. ..... 360 

63170 ...... 600 63171 ..... ... 300163172 ........ 300 63173 .... : . .. 300 63174 . ...... 1.8001 63175 ........ 660 63176 . . .. . ... 360 63177 ........ 300 63178 ........ 360163179 ..... ... 360 

63180 ........ 300 63181 ........ 300 6318? ........ 300 63183 ......... 300 63184 . ... .. .. 300 63185 ........ 300 I 63186 .. . • .... 360 63187 .. ...... 300 63188 ........ 360 63189 . . ...... 360 

63190 ........ 300 63191 ...... .. 300 63192 .. .. . ... 720 63193 ........ 300 63194 ........ 300 63195 ........ 300 63196 ........ 480 I 63197 ... ..... 300163198 ........ 360 63199 . .. ... . . 360 

Tenninaciones To~;MoOooH I Termlnaciones Tenninaciones Tennlnaclones Termlnaciones 

865 ........ 300 

Termlnaclones Tenninaciones Termlnaclones Terminaciones 
170 ........ 300 841 ........ 420 192 ........ 420 223 ...... . . 300 1004 ....... 1.500 396 ........ 480 707 ........ 300 6078 ....... 1.560 9 ...... ... 60 

41 . ....... 120 642 ........ 300 603 ........ 300 3174 ....... 1.500 15 . .. ..... 120 06 ........ 180 67 .. .. .... 120 8 ......... 60 

I 
43 ........ 120 5534 ....... 1.500 

744 ........ 300 

75 ........ 360 96 ........ 180 

¡ 6 ......... 60 I 
92 ........ 120 

794 . ....... 300 

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 42.000.000 DE EUROS EN PREMIOS 

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA 
1.1 Comprueba al la Meha del sorteo y el dibujo que figuran en la parta superior da la llata 

coinaden con los da su b1lleta o d6c1mo. 
2• En e;.d• columna. y sóto en ella. estAn todos los premio• y reint-s¡ro• que han 

cOOHpondldo a todos los números Que terminan con la afra grande Que la enceben. 
dlslficados en dos grupos: números completos y terminaclones.. 

Por ajempto, si su nómN"O tennina Bn 1 , ha da fijar au at.ncton ún,cemente en la columna 
eneabezada eon un uno. Los prem los lndle.ados an la columna ••uroalblllet•• son los qua 
eorraepondan • un billeta. o aea. a dlez d'clmoa. 

3.1 Vu sl en la columna d e números aparace ol quo Vd.juega y , al .. 1 fu ... a. • la demeha 
encontrar6 aeumulado al import. total da los pramloa qua han correapondldo al bllt.ta 

• -• Sl no ast4 su número completo puede e.ner premio en el grvpo de terminaciones. Si las h a y de 
cuatro cifras y su nC.mero la• tiene lguelmente dl~ueales. • la derecha encontrar'é el total de premios 
qua han eorrespondido • Iodo• lo• n.::.mero• que terminen con •••• cuotro clfras. 

Si no tiene premio por lermlnaclón de cuetro clfta•. o no la• hay. proe.da en la misma forma con las 
terminaclones de tres cifra•. en &u caso con ••• da dos y, flnalmonta, con I•• do una. 
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LA RUTA FERA GRA VEL PIRINEUS 

FOTO: Outdoor Adventour I Dos ciclistes pedalant per la Ruta Fera Gravel Pirineus, que compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació, uns dies abans de l'estrena oficial 

Aquesta nova ruta turística de 506 · 
quilòmetres arranca l'I de juny 

CARME QUINTANA 

Sort 

El proper 1 de juny la 
serralada pirinenca guanya 
un nou producte turístic, la 
Ruta Fera Gravel Pirineus. 
Indicada per bicis tipus 
gravel, permetrà al turista 
recorre 506 quilòmetres 
de quatre comarques 
pirinenques i la Val d'Aran. 

cia de viatges de Sort Outdoor 
Adventour i que compta amb tot 
el suport del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida. 

Ideada per una empresa 
d'esports d'aventura de Sort 

La història d'avui ens porta a Sort. 
Allí el Jordi i el Guillem, experts 
en el món de les bicis, han ideat 
una pionera ruta cicloturística 
de 506 quilòmetres que recorre 
els Pirineus centrals, la Ruta Fera 
Gravel Pirineus, que s'estrena per 
al públic el proper 1 de juny. Les 
nevades tardanes han posposat 
uns dies l'arrencada d'aquest am
biciós projecte, liderat per l'em
presa d'esports d'aventura i agèn-

Parlem amb el director de 
l'empresa, Pepo Foz, i ens avança 
que la Ruta Fera busca que el tu
rista "gaudeixi de les pujades, les 
baixades, els paisatges, i cone
gui el Pirineu autèntic, passant 
per racons desconeguts i petits 
pobles". Es tracta d'una travessa 

circular entre les valls dels rius 
Noguera Pallaresa, Noguera Ri
bagorçana, Garona i Segre disco
rrent per la vessant nord i sud de 
la serralada. La ruta completa es 
fa en 9 dies (506 quilòmetres) i té 
13.563 metres de desnivell, creu
ant diversos ports de muntanya 
per sobre dels 2.000 metres. 

FOTO: Outdoor Adventour/ El recorregut passa per les muntanyes de Llessui 
SORTIDA I ARRIBADA A lA 
POBLA DE SEGUR 

L'empresa també oferirà la 
possibilitat de fer una ruta de 300 
quilòmetres o una altra de 200. 
De totes maneres, la idea inicial 

de la Ruta Fera és fer-la en 8 eta
pes amb sortida i arribada a la Po
bla de Segur. Si es fa la Fera 300, 
seran cinc etapes; i s'opta per la 
Fera 200, 3 etapes. 

El Pepo Foz ens explica que la 
ruta està pensada per bicis tipus 
grave I, que són un mixte entre bi
ci de muntanya i bici de carretera. 
Precisament aquest tipus de bicis 

està triomfant molt en aquests 
moments en rutes turístiques a 
l'Empordà. 

"Es passa per llocs molt bo
nics, combinant pistes de terra 
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BOSSOST 

MONTGARRI 

• VIELHA 
BAGERGUE 

FOTO: Outdoor Adventour I L'objectiu és gaudir del paisatge en t ranquiHitat 

¿:ALLER 
PONT 
DE SUERT 

FERA 300 FERA 200 
• 

POBLA DE SEGUR 
FOTO: Outdoor Adventour I La pista del terme de Vilaller per on es passa 

Una travessa que discorre per 4 comarques pirinenques i la Val d'Aran 
La Ruta Fera discorre per quatre comarques pirinenques de la demarcació de Lleida 
(Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Alt Urgell) i per la Val d'Aran. Al gràfic 
adjunt podeu observar el recorregut de la ruta, amb sortida i arribada a la Pobla de 

Segur. La ruta completa es fa en 9 dies (més de 500 quilòmetres) però també hi ha la 
possibi litat de fer recorreguts més lleugers. La ruta està indicada per bicis del tipus 
gravel, un mixte entre bici de muntanya i de carretera. 

i asfalt, hem cuidat i elegit cada 
quilòmetre de la ruta, és un pro
ducte turístic super xulo", ens diu 
iHusionat en aquesta nova aven
tura que inicien. 

La ruta va dirigida principal
ment a un públic concret i bastant 
expert en bicicletes de muntanya, 
als ciclistes grave! i cicloturistes. 
"En cap cas volem que aquesta ru
ta es massifiqui", afirma el Pepo, i 
ens assenyala que es busca atreu
re tant ciclistes nacLonals com in
ternacionals. 

CABIROLS, SENGLARS O 
GUINEUC 

La Ruta porta el nom de Fera, 
"ja que qui la faci comprovarà que 
es molt fàcil de veure en el trajec
te animals com cabirols, senglars, 
o guineus". Des d'aquesta empre
sa turística de Sort es facilitarà a 
les persones que contractin la 
ruta tots els detalls de pE¡!r on dis
corre, s'jnformarà del que veu
ran, es poden fer reserves d'allo
tjament i moviment de maletes si 
es sol· licita. La Ruta gira entorn al 

concepte de sosteni
bilitat i cura del me
di ambient, per això 
s'anima a que els visi
tans facin ús del tren 
per accedir al Pirineu, 
el Tren de la Pobla 
o Tren dels Llacs. Si 
es contracta la ruta i 
s'arriba en tren l'em
presa regala el bitllet 
de tornada a la ciu
tat de Lleida. També 
a la mateixa estació 
de tren s'ofereix as
sistència gratuïta per 
la bici. La Ruta Fera 
Gravel Pirineus amb 
sortida i arribada a la 
Pobla de Segur porta 
al turista fins a les po
blacions de Sentera
da, Pont de Suert, Vi
laller, Vielha, Bossòst, 
Bagergue, Montgarri, _ 

FOTO: Outdoor Adventour f Fent la travessa de segur ens t robarem amb vaques pasturant, cabirols, senglars o guineus 

Esterri d'Àneu, Espot, Sort, Sant 
Joan de l'Erm, Civís, la Seu d'Ur
gell, Noves de Segre, Taús, i Gerri 
de la Sal. Pedalejant per muntan-

yes vives el visitant s'endinsa a les 
proximitats del Parc Nacional d'Ai
güestortes i Estany de Sant Mauri
ci i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. 

Com diu el web promociona! 
de la nova ruta, aquesta té per ob
jectiu oferir "uns Pirineus per des
cobrir sense pressa, amb respecte 

i gaudint de cada pedalada, amb 
la voluntat de no deixar empren
ta i on cada ciclista passi a formar 
part del paisatge". 
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